Recensioner
”Föreläsningen var mycket uppskattad. Den tog deltagarna till olika miljöer där man
kunde möta sina rädslor. Gestaltades med stor inlevelse, när exempel gavs från det
självupplevda. Positivt, men något ovant, att spegla verkligheten genom ord och gester
istället för med bara powerpoints. Stort mod!”
På plats i Linköping 19/11 – 21 Marita Töråsen LO Mellersta Östergötland
”Hej Michael!
Stort tack för en fantastisk föreläsning och tack för att du delar med dig så öppenhjärtigt.
Om imorgon hoppas jag att du kan få utskrift av alla de vänliga kommentarerna från
chatten, det var väldigt mycket ros. Jag hoppas att vi får tillfälle att arbeta tillsammans
framöver.” Lena Sävenland Fackförbundet ST efter en digital föreläsning 28/10-21
”Hej Michael!
Tack för en bra och intressant föreläsning. Eller som ett av våra skyddsombud uttryckte
sig: ”Det var en bra halvdag. Intressant och hemskt med polisen, han kryddade ju också
med massa stjärnglans och bjöd på sig själv.”
Jimmy Lundin Huvudskyddsombud på Pappers. Hos Stora Enso i Skutskär 3/11-21
”Michaels föreläsning på BYN Väst Lärarträff den 1 november 2021 ”Drömmen om
piketen på Norrmalmspolisen” var både gripande, underhållande och väckte eftertanke.
Föreläsning var mitt i prick vad gäller grupptryck och machokultur. Föreläsningen
genomfördes digitalt, och trots detta lyckades Michael införliva interaktivitet bakom
skärmen. Vi i BYN Västra Götaland kan varm rekommendera er att anlita Michael
Lundh.” Ann-Sofie Lind Kompetensförsörjning Byggföretagen
”Hej Michael!
Jag ville bara tacka för en fantastiskt bra föreläsning på Polishögskolan i Malmö idag, 25
november. Du har helt klart satt ribban högt för andra gästföreläsare, återigen
fantastiskt bra! Tack!”
Med vänliga hälsningar
Maximilian Torkar
”Detta var en av de bästa dagar jag haft. Väldigt tunga grejer. Förmiddagen med Michaels
filmade föreläsning var och är ett uppvaknande och hur viktigt det är att möta
människan som polis.”
Eva polisstudent Malmö universitet april 2021.

